
A MAI IFJÚSÁG.

A RÓMAI Birodalom hanyatlásának feledésbe merült érdemes
történetírója: Gibbon, egyik kisebb értekezésében találóan

mutat rá arra, hogy a nemzetek életében nincs veszedelmesebb jelenség,
mintha az öregek és fiatalok között kimélyed a szakadék és az apák
és fiaik a helyes, szép és jó felismerését, meghatározását illetőleg
nem tudnak többé közös talapzatra helyezkedni.

Békés, rendes fejlődést lehetővé tevő időkben is számtalan vesze-
delmes és tragikus ellentét csiráját rejti magában az apák és fiaik
egymásra nem találása. Gondoljunk csak a kérdésnek művészi szem-
pontból legtökéletesebb felvetésére: Turgenyev ma is olvasott regé-
nyére. Úgynevezett történeti időkben azonban, amikor intézmények
tűnnek el vagy alakulnak át és értékítéleteket kell a rohamosan torlódó
események forgatagához képest átformálni, egyenesen végzetessé válhat,
ha a múlt tapasztalatai teljesen figyelmen kívül maradnak, vagy
— ami még veszedelmesebb, a jövő követelései siket fülekre találnak.

Természetes, hogy a nagy világégésnek magyar Kálváriába hanyat-
lása után nálunk is meg kellett indulnia annak a folyamatnak, amely
az elkövetett hibák megállapításához és a nemzeti megújhodásunk
biztosításához szükséges lépések meghatározására irányul. Ez minden
legyőzött államban, minden történeti korszakban nagyjából azonos
folyamat. Nálunk különös jelentőséget ad ennek a ténymegállapításra
és célkitűzésre törekvésnek az, hogy még jobban szembe állította
egymással az öregeket és a fiatalokat. A fiatalok túlnyomó többsége,
szervezeteiknek vezetői azt a vádat kovácsolják az öregek ellen, hogy
az ő hibáik, vagy legalább mulasztásaik okozták egészben vagy részben
a régi Magyarország felbomlását, az öregek pedig azzal a szemre-
hányással felelnek, hogy a fiatalok nem állnak olyan erkölcsi és szellemi
színvonalon és nem hoztak a függő kérdések megoldására olyan átfogó
megoldási kísérleteket, amelyek indokolttá tennék a hatalom gyeplőinek
az öregek kezéből kivételét.

Az ellentétet tompítja mindkét részről a belátás, a társadalmi és
nemzeti összetartás erősebb vagy gyengébb tudata, erősíti a megszer-
zett vagy megszokott pozíció védelmére, avagy — a másik oldalról —
a megélhetést is jelentő pozíció megszerzésére irányuló önérdek.
Akár nyilvánvaló azonban az ellentét, akár más — politikai, társadalmi
— mozgalmak köpenyegébe burkolózik, azzal, mint adott tényezővel
számolniok kell mindazoknak, akik a szűkre szabott magyar területet
reálpolitikai alapnak tekintik.

Azt állítottuk, hogy az öregek és fiatalok lappangó ellentéte kölcsönös
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vádaskodásban tör utat a napvilágra. Elég e tekintetben utalnunk a
vezető lapok cikkeire és az egyetemi körök nyilatkozataira egyrészt,
diákgyűléseknek a közelmúltban is néha izzó hangulatára másrészt.

Nem feladata ennek a cikknek, hogy a vádak alaposságát tegye
vizsgálat tárgyává. Ha el is fogadjuk, hogy a mai Öregeket, vagy tálán
még ezeknek elődeit úgy az állami, mint a társadalmi élet érdekei
szempontjából számos mulasztás terheli, ezeknek a tényéknek foly-
tonos és elkeseredett emlegetésével nem tesszük meg nem történtekké
az elkövetett hibákat. Ezenfelül gondolnunk kell arra is, hogy a pártatlan
történetírás esetleg olyan kényszerhelyzeteket fedez fel a mai öregek
életében, amelyeket elfogultságunkban nem látunk meg és amelyek
felmentik őket a történeti felelősség alól.

Éppen ilyen kevéssé szolgálja a nemzeti egység és haladás ügyét
az ifjúság hibáinak célzatos és olykor túlzó tárgyalása. Ennek az ifjú-
ságnak kialakulására kitörölhetetlen befolyással volt az, hogy többsége
éveken át küzdött az első harcvonalban, olyan felelősség mellett,
amelyről az itthon maradt öregek álmodni sem merészelnek és az a
része is, amely már non jutott harctérre, cselekvő részesévé vált a
közéletnek, mert éppen az egyes idősebbék buzdítására boldogulását
és testi épségét kellett az eUenforradalmi kísérletek óta ismételten
kockára tennie olyan eszmék megvédésére, amelyekért csak az önzetlen
ifjúság léphetett a sorompóba. Ha le is számítjuk a megcsonkított-
ságunk és a világgazdasági krízis nyomán keletkezett nyomor lehangoló
tényezőjét, az elhelyezkedés körüli harcok kétségbeesett hangulatának
előre vetett árnyékát, már az előbb említett mozzanatok is mindenki
által elfogadható magyarázatát adnák annak, ha a mai ifjúság tudo-
mányos színvonala, alacsonyabb modora érdesebb lenne a szokottnál.

De valóban így van-e? És ha így van, az ifjúság-e ennek a —
valódisága esetében kétségkívül szomorú — körülménynek az oka?
Erre kívánok néhány fénykévével reávilágítani.

Amikor ezt teszem, két ok indít erre. Az egyik: a numerus clausus-
törvény módosítása körül támadt mozgalmak. A másik: e folyóiratnak
3. számában közzétett anyag, amelyet néhol lesújtó bírálatnak tartottak
az ifjúságra nézve, másutt kiáltó vádnak a tanárok ellen.

Az ifjúság vizsgálatánál — a ma divatos áramlatot követve —
az egyetemi és főiskolai ifjúságra, arra az évi 15—16.000 emberre
korlátozom magamat, akiket az Alma Mater Budapesten és vidéken
az összes évfolyamokon befogad most és arra a körülbelül ilyen nagy-
ságú tömegre, amely az utóbbi négy-öt év folyamán pályavégzett lett.
Amikor így járok el, nem tévesztem szem dől az érettségizett és ennél
a foknál megállapodott fiatalemberek tízezreit, sem a földmíves- és
iparosfiatalság százezreit, akikre a nemzetnek éppen olyan szüksége
van és akiknek színvonala e tömeghatások korában talán fontosabb,
mint az az aránylag vékony réteg, amelyet a főiskolai végzettség pati-
nája von be. Azt is tudom, hogy ezekben a rétegekben az öregek és
fiatalok ellentéte egészen sajátságos vetületekben jelentkezik, a komikus
fintortól kezdve a tragikum pátoszáig. Hogy mégis a főiskolások
lebegnek elsősorban szemem előtt, annak az oka az, hogy az ő kérdésük
vált először égetővé.
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Lássuk tehát, valóban olyan alacsony-e a mai egyetemi
és főiskolai, illetőleg egyetemet vagy főiskolát végzett ifjúság erkölcsi
és szellemi színvonala. Tegyük vizsgálat tárgyává azt, hogy magasabb
vagy alacsonyabb-e a harminc-negyven év előtti ifjak színvonalánál.

Nézzük először az erkölcsi oldalt.
Az idősebb ember visszaemlékezései, a fiatalabb kultúrtörténeti

tanulmányai alapján megállapíthatja, hogy ezelőtt egy emberöltővel
az egyetemi és főiskolai ifjúságnak akkor túlnyomó többségét tevő
jogászok között ritka kivétel volt a törekvő és kötelességét teljesítő
egyén. A Bukovay Abszentiusok és Gyurkovics-fiúk nemcsak élc-
lapoknak és novelláknak voltak állandó alakjai, hanem ők töltötték
meg úgy Budapesten, mint vidéken az éjjeli kávéházakat, kártya-
tanyákat, ők voltak törzsvendégei a körvadászatoknak és rendezői a
báloknak. Az akkori évek napilapjaiban tallózva, lépten-nyomon
kártyabotrányok leírására akadunk, amelyeknek úgy cselekvő, mint
szenvedő hősei között feltűnő sok jogász és medikus szerepel. Az úri
társaságban fehér holló számba ment az, aki egyetemi vagy főiskolai
pályáját kellő időben végezte, vizsgáit bukás nélkül állotta ki. Nemcsak
a kolozsvári egyetem és egyes vidéki jogakadémiák voltak híresek
joghallgatóik abszentizmusáról, hanem a budapesti egyetem is, még-
pedig nemcsak a jog- és államtudományi kar, melynek olykor ezrekre
menő hallgatóságából egyes nyilvános rendes tanárok előadására is
csak féltucat tellett, mert a fiatal urak tehetős része a mulatozásban
töltötte idejét, nem tehetős része pedig ügyvédi irodák homályában,
számvevőségi hivatalszobák porában vagy nevelősködéssel küszködve
készült elő pályájára.

Csodálatos, hogy mindezek az elemek mostan — kiverekedvén
jobb-rosszabb elhelyezkedést az életben — Cátó tógáját öltik magukra
és lesújtó bírálatot gyakorolnak azon az ifjúságon, melynek köréből
a kártya jóformán kipusztult, amely a kávéházakhoz teljesen hűtelenné
vált, amely sportol és sokkal inkább keresi fel tisztességes érintkezésben
az ismerős családokat, mint ahogy tette az előző nemzedék.

Kétségtelenül vannak a mai ifjúságnak erkölcsi szempontból
hátrányos oldalai is. Van benne jó adag léhaság, élvezetvágy és könnyel-
műség. A léhaság és élvezetvágy azonban főleg a most már mindinkább
csökkenő táncőrületben nyilatkozik meg, amiben azonban az öregek
is, legalább is ugyanolyan mértékben, részesek. A könnyelműség pedig
inkább az idő-, mint a pénzfecsérlésben mutatkozik; utóbbiban már
csak azért sem, mert a mai fiatalság hasonlíthatatlanul rosszabb anyagi
helyzetben van, mint az előző nemzedék volt. A mai fiatalság erkölcsi
hibái többé-kevésbbé feltalálhatok az idősebb emberekben is, akiknek
sokkal inkább módjukban állana az önfegyelmezés, az indulatok
legyőzése, az önzetlen magaviselet és különben is ezek a hibák csupán
elméleti lehetőségek a nélkülöző többségre nézve.

Egyébként, hogy ez a mai fiatalság ideális célokért tud úgy lán-
golni, mint ahogy tették annak idején a márciusi ifjak, arra elég bizo-
nyíték az, hogy az ellenforradalmi mozgalmak letartóztatottjai között —
az aktív működést ki nem fejtett túszokat ide nem értve — csak muta-
tóban volt idősebb ember és ebből az állítólag romlott ifjúságból
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kerültek ki Nyugat-Magyarország védői. A dolog természete szerint
azonban az ifjúság nem tartható állandó felkészültségben; az ifjúságon
kívüli tényezők feladata lenne ennek a lelkesedésnek intézményes,
állandó és megfelelő módon való érvényesítése.

Hogy állunk azonban a szellemi színvonallal?
Ha valakinek alkalma volt arra, hogy — mint ezeknek a soroknak

az írója tette — az utóbbi években sokat csatangoljon két világrészben,
meglepetéssel kellett észrevennie, hogy bármerre fordult, mindenütt
magyar fiatalemberekbe ütközött, akik becsületet hoztak nemzetük
nevére. Amerikai egyetemek laboratóriumaiban és szemináriumaiban
éppen úgy bebizonyították a magyar fiúk szellemi felsőségüket, mint
a pittsburgi gyárak kazánjai mellett és tervezési irodáiban; a német
tudomány fellegvárait Gragger Róbert fiai éppen olyan sikerrel vívták
meg, mint ahogy feltűntek Párizs nemzetközi forgatagában.

Ehhez mégis csak itthon kellett megvetniök az alapot; külföldön
itthoni munkájuk gyümölcse ért be, csupán itthoni képzettségük
továbbfejlesztése ment végbe.

Valóban, ha tárgyilagosan akarjuk megbírálni a helyzetet, nem
húnyhatunk szemet azon a minőségbeli javuláson, amelyet a magyar
ifjúság felmutat. Látogatni kell rendszeresen az ifjúsági egyesületek
előadó és felolvasó estéit, hogy az ember fogalmat szerezzen arról,
milyen tárgyak érdekelnek ma tömegeket abban az életkorban, amikor
atyjuk a dákó és a ferbli örömeinek élt; figyelemmel kell kísérni a könyv-
tárak forgalmát, a klinikák csendes működését, hogy a leendő Magyar-
ország értékéről meggyőződjék. Akárhány fiatal közigazgatási gyakornok,
segédjegyző, tanárjelölt, klinikai extemista ért el a képzettségnek és
ítélőképességnek arra a fokára, ahova a vezető tisztviselők, tanárok,
beérkezett orvosok jelentős hányada kedvezőbb viszonyok között
évtizedek alatt sem tudott eljutni. Az itthoni ifjúság tehát összefüggő
és erős hátvédét alkotja annak az elitgárdának, amelyet vezető szerepre
külföldön nevelünk és annak a tetterősebb csapatnak, amely meg-
élhetése biztosításáért ment külföldre.

Semmi okunk sincs tehát arra, hogy ifjúságunk szellemi képes-
ségeit és képzettségét illetőleg nemzetközi összehasonlítástól tartsunk.
Non várhatjuk a külfölditől, hogy azokat a nehézségeket méltányolja,
amelyek ma a magyar ifjú elé tornyosulnak, de méltán megkövetel-
hetjük honfitársainktól, hogy ezeket a körülményeket szem előtt tartsák.

Ha esetleg nem éri el a magyar ifjúság teljesítőképessége — nem
a nemzetközi átlagot, hanem — azt a maximumot, amit a magyar
feltámadás szempontjából tőle elvárunk, akkor elsősorban a tanulás
akadályát kell ehávolítanunk.

Amikor az 1925/1926 tanévben a kerekszámban tízezer budapesti
egyetemi és főiskolai hallgató közül kilencszáznak télikabátra sem tellett
és több, mint egy negyede felöltő nélkül húzta ki a tavaszi és őszi
hónapokat, amikor energiájukat tönkreteszi az ijesztő mértékben
pusztító tüdőbaj, akkor valóban emberfelettit kívánunk, ha mindegyiktől
jó eredményt várunk.

Küzd és nélkülöz a fiatalember. Miért? Alig néhány biztos abban,
hogy el is tud tanulmányai révén és azok befejezése után helyezkedni.
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A beérkezett öregek nem is képzelik, mennyire lankasztja ez a bizony-
talanság a munkakedvet, a tanulásra való vágyat. Ha nem hozzuk
arányba a főiskolákra bocsátott ifjúság számát a különböző életpályákon
üresedő megélhetési lehetőségeiddel, ha nem igyekszünk a teljesen
kiöregedett és kisebb értékűvé vált elemeknek háttérbe szorítására,
ez a zavaró mozzanat teljesen felforgatja a szépen ívelődő pályák egyen-
súlyát is. Nemcsak a diáktanyák fűtetlen szobáiban, hanem a látszólag
boldog házibálok hajnali beszélgetéseiben is egy állandó tárgy van:
a jövő bizonytalansága!

A rossz anyagi helyzet és a bizonytalan jövő mellett az elérhető
legnagyobb képzésbeli eredmény elmaradásában harmadik — és
talán legjelentősebb — tényező a hibás tanulmányi rendszer. Ha egy
budapesti tanár azt írja, „hogy — mióta szaktárgyát tanítja — nem
kapott olyan dolgozatot tanítványaitól, mely tudományos munkának
lenne nevezhető*', ha a pécsi tanár tíz év óta egyetlen hallgatójánál
sem tapasztalt tudományos hajlamot, úgy bennük és egyetemükben
kell lenni a hibának.

Csak néhány ilyen hibára mutatok rá.
A budapesti Pázmány-egyetem adja egyharmadát a főiskolai

kontingensnek. Köztudomású, hogy Budapestnek van a nagyvárosok
közül a legrosszabb közúti közlekedése. Ebből az következnék, hogy
ennék a hatalmas, többezer főnyi hallgatóságnak könnyítse meg az
egyetem a munkáját a megfelelő órabeosztással, vagyis tegye lehetővé,
hogy egyszeri bejövetellel napi 4—5 óráját hallgathassa. Ezzel szemben
azt látjuk, hogy egyes tanárok csak délután hajlandók előadni, még-
pedig esetleg — a hallgató családi házirendjét önzőén semmibe sem
véve — csak 2—3, vagy 3—4 óra között. Mások előadnak délelőtt is,
de a többi tanárra tekintet nélkül. Eredmény: a „lyukas“ órák, a
folytonos villamosozás. Mikor marad idő az annyira hiányolt nyelv-
tudás megszerzésére, könyvtári elmélyedésre?

A legtöbb külföldi egyetemen tanulmányi kedvezményt kap, áld
a kötelező óraszámnál többet hallgat; ismerek olyan egyetemet, amely
rendszeres nyári kurzusokat tart és három nyári tanfolyamot félévnek
számít. Törekszenek arra, hogy a tanulmányi időt a hallgató a lehető
legjobban kihasználhassa. Nálunk ezzel szemben a félévek számának
szaporítását ajánlják és nem gondolnak arra, hogy a tanulmányi szabály-
zat lábbal taposásával most a túl rövid, a külfölddel nem harmonizáló
őszi félévben a tényleges előadások október elején, a tavasziban február
közepén kezdődnek és egy özönvízelőtti beiratkozási rendszer kényel-
metlensége és hosszadalmassága rabolja el annak az ifjúságnak idejét
amelyet a sok szünet munkafolytonosságában zavar. Mintha az elő-
adások nálunk is csak a vakációnak kellemetlen megszakításai volnának.

A jó egyetemi és főiskolai oktatásnak legfőbb kelléke a jó tanár,
akinek kiváló pedagógusnak és elsőrangú tudósnak kell lennie. Nálunk
nem egy tanár — és éppen azok, akik tudományos szempontból is
meddők—olimpuszi magaslatban trónoló öreg úr, aki óráit sem tartja
meg és olykor hetekig váratja a szigorlati folyosón a szerencsétlen
jelöltet, még annyi fáradságot sem véve magának, hogy elmaradását
megüzentesse. Hogyan lenne itt lehetséges az a bensőséges viszony,
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ami a tudományos működés megindításához szükséges és amelynek
áldásait egyes tanárok részéről a Pázmány-egyetemen is éreztük.
A tanárnak életkorban sem szabad oly távol esnie a hallgatótól, hogy
semmi közös érzésük se legyen. Ebből a szempontból is örvendetes
az egyetemi tanári kar tervezett felfrissítése.

A jó eredmény elérését igen hátrányosan befolyásolja a vizsga-
rendszer bizonytalansága és korszerűtlen volta is.

Számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy az egyetemi és főiskolai
ifjúság legerősebb törzse ismét a jogászság; a háború bevégzése után
ugyan éppen a legeszesebb és legerőteljesebb fiatalemberek lepték
el az orvosi karokat és a műegyetemet, az orvosi és mérnöki pályán
való nehéz elhelyezkedés azonban az ottani aránytalan duzzadásnak
véget vetett és ismét megindult a jog- és államtudományi karok, ille-
tőleg jogakadémiák iránti érdeklődés. Ez természetes folyamatnak is
látszott, minthogy a szanálással kapcsolatos „agyonigazgatás“ sok
tisztviselőt tesz szükségessé és az állami gépezeten kívül álló egyének
nézete szerint tisztviselői utánpótlásról is gondoskodni kell. A tiszt-
viselői és bírói pálya iránti érdeklődés azzal is nyert, hogy a defláció
Okozta gazdasági zavarok felette bizonytalanná tették a szellemi szabad-
pályákon levők sorsát és az amúgy is a fix javadalmazás pszihózisában
szenvedő magyar középosztályt visszaterelték a hivatalnoki élet mes-
gyéjére. Bármi is azonban a helyzet oka, a tény az, hogy már az 1924/25
tanévben a jog- és államtudományi karok és jogakadémiák vezetnek.

A jog- és államtudományi képzést illetőleg azonban évtizedek
óta hiába fáradozunk azon, hogy a tudományos szempontokat és a
szakképzést elválasszuk egymástól vagy legalább összhangba hozzuk;
éppen így megoldatlan probléma az is, hogy a leendő tisztviselőt
egyrészt, a leendő bírót és ügyvédet másrészt olyan oktatásban része-
sítsük, mely hivatásának megfelel. A kötelező doktorátus színvonalának
csökkenése, az államvizsga színvonaltalansága, a tárgyak helytelen
elrendezése egyaránt zavarólag hatnak. A legtöbb ember a közép-
iskola felső osztályaiban már határozottan érez hivatást; hogyan
várjuk a leendő szolgabírótól azt, hogy kereskedelmi és váltójoggal
foglalkozzék; viszont nem vehetjük rossz néven, ha a leendő bűnügyi
védő nem érdeklődik a politika iránt vagy a telekkönyvi bíró aszociális
ismereteknek még azt a mérsékelt anyagát is Sokallja, amelyet a mai
tanulmányi és vizsgarend szerint el kell sajátítania. Vannak jóformán
érthetetlen rendelkezések: kötelező féléves tárgy heti öt órában az
osztrák jog, jóllehet Erdély és Horvátország — ahol ez partikuláris
jogként érvényesült — egyelőre elveszett és amennyiben az elveszett
országrészek visszakerülnének, semmi esetre sem állítanék vissza az
osztrák jog hatályát. Kötelező tárgy az egyházjog is és úgy a jog-, mint
államtudományi szigorlatnak, sőt az államtudományi államvizsgának
is tárgya, a nála fontosabb jogtörténet ellenben nem, jóllehet az egyház-
jog főleg ebbe a tárgyba, élő és tételes vonatkozásaiban pedig a köz-
jogba és közigazgatási jogba igen könnyen beolvasztható lenne. A hall-
gató és vizsgázó tehát csak azt érzi, hogy előtte érthetetlen okokból
meddő tárgyakkal kínozzák, nem kapja meg azonban azt, amire —
bármely pályára menjen is — égető szüksége van: lélektanra,
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különösen tömeglélektanra, társadalompolitikára, szociografikus isme-
retekre.

Nem akarok túl hosszan foglalkozni a jog- és államtudományi
oktatás kérdésével. Rá kell azonban mutatnom arra az aránytalanságra,
ami például a vegyes és történeti szigorlat anyaga között van. A
helyett, hogy lehetőleg egyenlően osztanék meg a munkaterhét,
indokolatlanul nehéz és indokolatlanul könnyű szigorlatot tartunk fenn.

Hasonló — részben történeti, részben személyi okokra vissza-
vezethető — logikátlanságok, aránytalanságok és hiányok fordulnak
elő a többi karok tanulmányi és vizsgarendjében is. Ez a példa is
elég azonban arra, hogy megértsük, mily károsan befolyásolja a fiatal-
ember munkakedvét és munkakészségét az előtte érthetetlen, arány-
talan munkaterhét jelentő, fölösleges fáradtságot okozó rendszer.

Az első lépés a helyzet javítására a középiskolai oktatás gyökeres
átalakítása és új szellemmel telítése legyen. Végre ki kell ábrándulni
abból a balhitből, hogy a középiskola általános műveltséget ad és rá kell
térni arra a helyes vágányra, melyen haladva a középiskolát az egyetemi
és főiskolai képzés előzetes fokaként szervezzük. Az általános műveltség
terjesztője lehet a kifejlesztendő polgári iskola, lehet az általános művelt-
ségi elemeket is felvevő középfokú szakiskola, de semmi esetre sem a
középiskola, ahonnan már az első években el kell távolítani minden olyan
növendéket, aki akár szellemi fejletlensége, akár jellembeli csekély-
értékűsége miatt nem látszik alkalmasnak a főiskolai pályára. így elémŐk
azt, hogy a tudomány és magasabb szakképzettség csarnokaiba csak
megfelelő elem kerül, mert a középiskola ebben az esetben nem kény-
telen a leggyengébb tanuló színvonalához alkalmazkodni, hanem
tanmenetében a jó átlagot, esetleg a kiválóságot veheti alapul. Anti-
szociális sem lenne ez a reform, mert a középiskola gyenge tanulója
neki megfelelő környezetben a polgári iskolában vagy szakiskolában
még elsőrangú teljesítményeket mutathat be és bizonyos tanulmányi
és vizsgakönnyítésekkel — amennyiben később fejlődnék ki és többlet-
munkára vállalkoznék — végül mégis kerülhetne főiskolákra is.

A másik feltétlenül szükséges lépés az ifjúság megfelelő elhelyez-
kedésének biztosítása.

Ezeknek a soroknak az írója nem tartozik azok közé, akik a Magyar-
ország túlnépesedéséről szóló elméletet elfogadnák, sőt még azt sem
tartja végzetesnek, ha magas minősítésű emberekből nagy tartalékunk
van. Minthogy azonban nemzetgazdasági érdek mindennemű befek-
tetésszerű áldozatnak megfeleld felhasználása, gondoskodni kell arról,
hogy az egyetemet és főiskolát végzett fiatalemberek megfelelő helyekre
kerüljenek. Meg kell tehát állapítani az összes rendelkezésre álló
megélhetési lehetőségek számát és a minéműségét. Nagy tömege a
diplomás embereknek elhelyezhető a községi életben, mégpedig nem-
csak az igazgatási, hanem a termelési folyamatban is, csupán erőteljes,
átgondolt akció kell hozzá és a társadalmi súrlódási felületek csökken-
tése. Az aktív szerepről le kell szorítani az öregeket; ez temészetesen
a mostani gazdasági helyzetben szabad pályán lévőknél sokkal kevésbbé
mehet végbe, mint fix javadalmazásúaknál; ha következetesen keresztül-
vinnék azonban ezt, nemcsak értékes fiatal tehetségek kibontakozó-
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sával gazdagodnék közéletünk, hanem a tapasztalt és bizonyos fokig
független öregek munkaereje felszabadulna az egyesületi és önkor-
mányzati élet számára: ezek pótolhatnák a nálunk hiányzó polgárságot.

Ha a megfelelő előkészítés megtörténik és az elhelyezkedés meg van
könnyítve, valóban várhatjuk, hogy az ifjú egyetemi és főiskolai évei,
valamint az ezt követő időszak alatt komoly munkával foglalkozzék
és jellemét is a leendő vezetőréteg kívánalmainak megfelelően képezze ki.

Ehhez azonban megfelelő, céltudatos és korszerű tanulmányi és
vizsgarend kell, olyan, amely biztosítja minden percnek megfelelő
és tervszerű felhasználását és lehetővé teszi azt, hogy ily nagy erő-
feszítés árán a lehető legrövidebb idő alatt érhesse el a törekvő ifjú
a legnagyobb eredményt. Szükséges ezenfelül az is, hpgy az ifjúsággal
foglalkozó egyének állandó és szeretetteljes érintkezést tartsanak fenn
az ifjúsággal és annak tanulmányait., szórakozását, egész életét ismerjék,
figyelemmel kísérjék, az ifjúság lelkivilágát teljesen megértsék.

Kétségtelen, hogy a múltnak, jelennek és a jövőnek minden egész-
séges nemzet élő szervezetében össze kell fonódnia. Válságos éveit
élő nemzeteknél azonban különös figyelemmel kell lenni arra, hogy
a nemzet életképessége szempontjának melyik korosztálynak van a
legnagyobb jelentősége. A jelen: a férfikor tulajdonképpen rövid átmeneti
időszak, mely a tűnő perccel elillan. A múltat megtestesítő idősebbek —
még ha a fejtegetéseim elején elmondottakra tekintettel nem is vetjük
fel velük szemből az elkövetett hibák és átélt mulasztások felelőssé-
gének kérdését — fokozatosan csökkenő tetterőt és munkaképességet
jelentenek és mind kevesebb ható lehetőséget a jövő számára. Olyan
nemzedéknek tehát, melynek múltjában szakadékok vannak és jelene két-
ségbeejtő, főleg és elsősorban a jövőre kell összpontosítani minden érdek-
lődést, szeretetet és törekvést. A jövő pedig az ifjúság, mely lelkesedése,
önbizalma, és önzetlensége révén meg tud küzdeni olyan nehéz-
ségekkel is, melyek elől a férfiak visszariadnak s amelyektől az öregek
megrémülnek.

Leigázott nemzeteket mindig ifjúságuk mentett ki a veszede-
lemből; az öreg emberek által vezetett és kátyúba jutott Nyugat-
Európával szemben a fiatalság tetterejét felhasználó és szervező fasciz-
mus ma talán a kevés európai pozitív tényezők egyike. Németországban
is mindenütt felismerték már a fiatalság alkalmazásának szükségét.
Nálunk is meg kell végre változni annak a hatvanhetes ideológián
alapuló balítéletnek, mely a fiatalságot nemcsak bűnnek, hanem
szégyennek minősíti és szakítani kell azzal a babonával is, hogy a
fiatalságot a közügyektől távol kell tartani. A fiatalság dolgozzék,
tanuljon, erősítse jellemét és testét, de mindezek mellett találjon
módot és alkalmat a közügyekkel foglalkozásra, mert csak az ő közre-
működésükkel, velük és általuk alakulhat ki egységes, erőteljes és
egészséges közszellem.
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